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KÉT KÖNYV A MEGTORLÁSRÓL

JOBBÁGYI GÁBOR: „Ez  itt a vértanúk vére”. Az 1956 utáni megtorlást eljárások. Budapest, 1998, Kairosz Kiadó. 
239 o. Kahler Frigyes: A Brusznyai-per. Emberi sorsok a politikai megtorlás idején. Budapest, 1998, Kairosz 
Kiadó. 411 o.

„Egy Per publikációjának minimálisan két kritériuma van: a teljesség és hitelesség”  -  írja 
Kenedi János A fogoly Bibó István vallomásai az 1956-os forradalomról című könyv beveze
tő tanulmányában.^ Ennek a két elvárásnak különösen nehéz megfelelnie annak, aki az 1956 
utáni megtorlási eljárások feldolgozására vállalkozik.

Az első, és látszólag legegyszerűbb módszer az lenne, hogy a periratok „előásása”  után az 
egy ügyben keletkezett teljes iratanyag filológiai jegyzetekkel ellátva jelenne meg, és az olva
sóra lenne bízva az iratok értelmezése. Ennek a módszernek az a legfőbb hátránya, hogy nem 
lennénk gazdagabbak a koncepcióktól mentes ’56-os eseménytörténet megismerésével. Más
részt a per fő- és mellékszereplőinek személyisége, sorsa, cselekedeteinek mozgatórugója rejt
ve maradna.1 2

A második módszer lehetne a periratok teljes leközlése egy bevezető tanulmánnyal ellát
va. Ez a bevezető tanulmány az eljárást jogi szempontból elemezhetné, megírva annak állam- 
igazgatási hátterét is a megfelelő forráscsoportok feldolgozásával. így az olvasó jobban tudná 
követni a per konstrukcióját, de az események feltárásával, értelmezésével adós maradna a 
szerző. A bevezető tanulmánynak nem kell persze csak a fenti szempontok értelmezésére szo
rítkoznia. Összefoglalhatja a per alapját képező eseményeket, és rekonstruálhatja a per sze
replőinek személyiségét. Ennél a módszernél azonban már elengedhetetlen más, a per kelet
kezéstörténetétől teljesen független források feldolgozása is.

A harmadik módszer a tanulmány önálló közlése. Ha ennek egyetlen forrásbázisa a per
irat, akkor nagy a veszélye annak, hogy a feldolgozás az eseményekről semmilyen oldalról 
nem tud többdimenziós képet kialakítani. Ha az önálló tanulmány más forrásokra is támasz
kodik (levéltári források, korabeli sajtó, a perbe fogottól fennmaradt egyéb írásos dokumen
tumok, visszaemlékezések, filmek stb.), akkor elég nagy eséllyel sikerül a szerzőnek rekonst
ruálnia az eseménytörténetet és az abban kulcsszerepet játszó személyiségek életútját (talán 
a hozzájuk kapcsolódó mítoszokat és keletkezéstörténetüket is). A történet újraalkotását így is

1 A. fogoly Bibo István vallomásai az 1956~os forradalomról. A bevezetést, a jegyzeteket, valamint a Bibó István és 
társai peréről a lájékozatőt írta: Kenedi János. Budapest, 1996, 1956-os Intézet. 34. o.

2 Szakolczai Attila szerint: „Az 56-os periralok ugyan fontos forrásai a kutatásnak, megfeleld keresztpreferenciák 
nélkül azonban csekély forrásértékkel rendelkeznek.” Lásd Szakolczai Attila kritikáját a Sortiizek -  56 című kö
tetről. Évkönyv III. 1994. Budapest, 1994, 1956-os Intézet. 316. o.
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a történész egyedi látásmódja határozza meg, de a jó pszichológiai és jogi érzékkel megáldott 
kutató különösen izgalmas, dokumentarista írást tehet le az asztalra.

A közelmúltban két, az 1956 utáni perek részletes feldolgozásával foglalkozó könyv jelent 
meg: Jobbágyi Gábor: „Ez itt a vértanúk vére”  és Kahler Frigyes: A Brusznyai-per. A perirat
ok eredeti szövegét nem közölték le, hanem feldolgozásuk céljául a periratok jogi szempontú 
értelmezését tűzték ki, hősként ábrázolva az elítélteket. Jobbágyi Gábor könyvének forrásai 
elsősorban a periratok, kiegészítve egy-két korabeli büntetőjogi cikkel.3 Kahler Frigyes köny
vében a bevezető tanulmány forrásbázisa: más levéltári anyagok (MOL-ban őrzött, elsősorban 
IM-, BM-szervek iratai, MSZMP-iratok), korabeli jogszabályok, a témával foglalkozó szakiro
dalom, a Brusznyai-per elemzésénél elsősorban a per iratai és a korabeli jogszabályok.

Jobbágyi Gábor könyvének címe magyarázatra szorul: „Ez itt a vértanúk vére”  — mondta 
a mosonmagyaróvári sortűzről visszatérő egyik tanár. (90. o.) A cím kiválasztása, a borítón lát
ható Mansfeld Péter-portré és Kahler Frigyes előszava4 megteremti azt a mártirológiai szem
léletmódot, amely az egész könyvet meghatározza. A könyv alapvető célja tehát az eljárások 
jogi szempontú feldolgozásán túl a hősteremtés. Kérdéses, hogy ez direkt eszközökkel és csak 
a periratokra támaszkodva sikerülhet-e. Az olvasó az előszó olvasása után még bizakodhat...

Jobbágyi Gábor könyve hat, közel egyenlő hosszúságú, a Valóság és a Magyar Szemle fo
lyóiratokban már megjelent tanulmányt tartalmaz: egy átfogó tanulmánnyal indít az 1956 utá
ni megtorlási eljárásokról, majd öt, kiemelt per történetét dolgozza fel: A rejtélyek rejtélyes 
bűnügye (Dudás József és Szabó János elítéltetése), „Ez itt a vértanúk vére”  (Földes Gábor és 
társai büntetőügye), ,A  pesti srácok” büntetőügye (Mansfeld Péter és társai elítéltetése), Ke
gyelmet nem kérek! (Szirmai Ottó, Angyal István és társai elítéltetése), A Köztársaság téri bün
tetőügy (Fáncsik György és társai elítélése). A könyvet Jobbágyi Gábor „szubjektív utószava 
(235-237. o.) zárja, kiegészítve a periratokban található fényképekkel.

Az 1956 utáni megtorlási eljárások címet viselő bevezető tanulmány az eljárások metodo
lógiájának összefoglalására tesz kísérletet. Ez persze nem sikerülhet úgy, hogy a pereket dön
tően meghatározó államigazgatási háttér feldolgozatlan marad. A szerző csak azt hangsúlyoz
za, hogy bizonyos külső szerveknek meghatározó szerepük volt az egész eljárás során. (29. o.) 
Hogy mely szervek voltak ezek a „külső szervek”  ma már nem lehetetlenség feltárni, ahogy 
ezt Kahler Frigyes: A Brusznyai-per című könyvének bevezető tanulmányában meg is tette.

A tanulmány bevezető mondata elég meglepő az 1956 irodalmában valamennyire is jártas 
olvasó számára: „Az 1956-1963 közötti megtorlás egyes peres ügyeinek feldolgozása a jogtu
domány felderítetlen területei közé tartozik... Hazánkban nem dolgozták fel a koncepciós el
járások történetét eredeti iratanyag alapján, de tudomásom szerint ez világszerte is újdonság
nak számít” . (9. o.) Ezzel szemben könyvének megírásánál nem lehetett volna figyelmen kí
vül hagyni az eddigi kutatási eredményeket, amelyekre vonatkozóan részletes bibliográfiát tar
talmaz 1956 Kézikönyvének II. kötete,5 III. kötete pedig a megtorlási eljárásokról szól.

3 Ezen kívül egy, nem a periratban található, de a büntetőeljárás során keletkezett fonást használ fel: a Földes Gá
bor és társai perében halálra ítélt és kivégzett Tihanyi Árpád búcsúlevelét, amelyet családja őrzött meg. (106. o.)

4 Idézve az előszóból: „A Szerzővel együtt én is minden fiatalnak ajánlom ezt a könyvet, mert alkalmas arra, hogy 
eszményképekben oly szegény korunkban felhívja olyan emberekre a figyelmet, akik vállalták a küzdelmet és a 
halált a jövő nemzedékéért, amelyet ők sosem láthattak meg [...] Jobbágyi Gábor nem hallgatja el a megtorlás ál
dozatainak emberi gyengeségeit, hibáit sem, aláhúzva ezzel: a mindennapi emberek ...lehetnek hősök, s adhatnak 

példát az utókornak...”  (6. o.)
5 1 956 Kézikönyve II. Bibliográfia. Budapest, 1996, 1956-os Intézet. Főszerk. Hegedűs B. András (A továbbiak

ban: Kézikönyv I I )  A megtorlás és konszolidáció időszakára vonatkozó irodalmat lásd 94—112. o. Az évkönyvek
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A megtorlási eljárások elemzésénél kár volt figyelmen kívül hagyni, hogy a vádlottakat 
forradalmi részvételük mellett teljesen alaptalanul köztörvényes bűncselekményekkel is meg
vádolták, hogy ezzel lejárassák forradalmi szerepvállalásukat.6 Ugyancsak a forradalmárok 
lejáratását szolgálta, hogy egy perben ítéltek el köztörvényes bűnözőket és forradalmárokat. 
Ez utóbbira Kahler Frigyes is felhívja a figyelmet A Brusznyai-per című könyvének bevezető 
tanulmányában. (59. o.)

A Jobbágyi Gábor könyvében olvasható tanulmányokat kivétel nélkül jellemzik a követ
kezők. A szigorú ragaszkodás a periratokhoz, a pontos eljárási időrend betartása azt eredmé
nyezi, hogy az eljárás menete, az alkalmazott módszerek jól, érthetően feltárulnak, de az így 
levont következtetések majdnem minden pernél azonosak lesznek.7 Érdemes lett volna egyet
len tanulmányban összegezni ezeket a következtetéseket, sőt lehetett volna részletesebben 
elemezni más büntető eljárásjogi kérdéseket is.8 A feldolgozáshoz viszont elengedhetetlen 
más források, elsősorban az államigazgatási háttér dokumentumainak elemzése. Az eljárások 
ilyen jellegű feltérképezésére jó kísérletet tett Kahler Frigyes: A Brusznyai-per bevezető ta
nulmányában. Jobbágyi Gábor szívesen alkalmaz spekulációs jellegű koncepciókat az elítél
tek ábrázolásánál, és néha görcsösen ragaszkodik előfeltételezéseihez, mivel csak a periratok 
alapján dolgozik, és az innen hiányzó eseményeket, személyiségeket összekapcsoló láncsze
meket saját fantáziájával pótolja.

Szerencsére ezekben az esetekben hangsúlyozza, hogy saját feltételezéseiről van szó. Min
denképpen erénye Jobbágyi Gábor könyvének, hogy leközöl eredeti szövegrészeket is a per
ből, így az olvasó legalább szembesül a vádlottak eredeti megnyilatkozásaival.

A bevezető tanulmányt követi A rejtélyek rejtélyes bűnügye (Dudás József és Szabó János 
elítéltetése) címet viselő fejezet, amely az első, egy perrel részletesen foglalkozó írás. (33— 
73. o.) Dudás József forradalombeli szerepének, személyiségének alapos elemzésével még 
adós a történettudomány (38. o.), emeli ki a szerző, figyelmen kívül hagyva a témában meg
jelent számtalan cikket és tanulmányt, bár Dudás József személyisége méltán megmozgathat
ja a kutatók fantáziáját. Érdekes lenne összevetni a Kádár-propaganda által kialakított hamis 
Dudás-képet Dudás tényleges szerepvállalásával, de ez vonatkozik az „ellenforradalmi pro
paganda”  más „kedvenceire”  is.

Dudás Józsefet egy perben ítélték el Szabó Jánossal, közismert nevén „Szabó bácsi” -val, 
a Széna téri felkelőparancsnokkal. A Dudás—Szabó-per elemzésében talán a legérdekesebbek 
a Dudás önvallomásaiban elmondott, politikai nézeteire vonatkozó részek („Célja egy szocia
lista demokratikus államrend megvalósítása, szabad, nyílt választásokon keresztül” . 47. o.),

vonatkozó tanulmányainak bibliográfiáját lásd uo. 18-20. o. Kiemelendő: Szakolczai Attila: A forradalmat követő meg
torlás során kivégzettektől. Évkönyv Ili. 1994. 237—256. o. Az 1996 óla megjelent könyvek közül: Eörsi László: Fe

rencváros, 1956. Budapest, 1997, 1956-os Intézet; Kövér Cyöigy: Losonczy Géza. Budapest, 1998, 1956-os Intézet.
6 Például társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett lopással, rablással, amely valójában azt jelentette, hogy a cso

portját ellátta élelemmel. Lásd Szakolczai idézeti kritikáját (245. o.), valamint Kahler Frigyes: Joghalál Magyar- 
országon, 1945—1989. Budapest, 1993, Zrínyi. 33. és 38. o. (Jobbágyi Gábor a Fáncsik Cyöigyről és társairól szó
ló részben megemlíti a vagyon elleni bűncselekményeket mint vádpontokat. 211. o.)

7 Ilyen visszatérő következtetései a szerzőnek: 1. Valószínűleg fizikai, pszichikai erőszakot alkalmaztak az eljárá
sokban. 2. A bíróság külső utasításokat hajlott végre. 3. A bíróság végletekig elfogult volt. 4. Törvénytelenül járt 
el a bíróság. 5. Egyes eljárásokban szovjet kihallgatok voltak jelen. 6. Az eljárások semmiképpen sem befolyásol
ták az ítélet meghozatalát. 7. Az eljárásokban részt vettek jó ügyvédek is.

8 Például 1. Az eljáró bírák pályájának, jogi végzettségének feltérképezése. 2. Tanúkiválasztási és egyéb bizonyítá
si módszerek. 3. Kiknek, miért változtatták meg másodfokon az ítéleteit? stb.
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illetve Szabó bácsinak a nyomozási eljárás során írt 25 oldalas önvallomásából vett részletek 
(például hogyan csatlakozott a felkelőkhöz 41. o.). Kiemelendő Dudás védője és a Legfelsőbb 
Bíróság között lezajló szócsata elemzése, és annak hangsúlyozása, hogy a védő azt kifogásol
ta, hogy „nem magyar hatóságok folytatták le a nyomozást” . ( 55. o.)

Az eljárás sorrendjének szigorú betartásából következik, hogy az eseményekre és szemé
lyekre vonatkozóan csak mozaikszem kép tárni fel. Előbb ismerkedünk meg a per lefolytatá
sával, és csak utána következik Dudás József életrajza.

A szerző a periratokat kontrollforrások nélkül használta fel: egy az egyben, mindennemű 
forráskritika nélkül, megismétli a szereplők visszaemlékezéseit a helyekre, az időpontokra, a 
személyekre, az esetleges pertaktikai meggondoláséi vallomásokra vonatkozóan is. így, ame
lyik esemény nem derül ki a periratból, az az olvasó számára továbbra is rejtve marad: a több- 
dimenziós elemzési lehetőség egyetlenegyre szűkül le. Érdekes lett volna többet megtudni a 
Szabó bácsi vezette Széna téri csoportról. Erre vonatkozóan a perirat valóban nem sok infor
mációval szolgál, de voltak más Széna téri perek is (Fónay Jenő és társa, Rusznyák László és 
társai), amelyeket ugyancsak érdemes lett volna feldolgozni.

A szerző koncepciója az, hogy Dudás József rendkívül befolyásos személyiség volt (49. o.), 
s Nagy Imre utasítására (!) kapcsolódott be az eseményekbe ( 51. o.), ezenkívül ő és Szabó 
bácsi a forradalom olyan szintű kulcsszereplői, amelyet ma még nem is sejtünk (38. o.), és 
ezért volt szükség gyors kivégzésükre. Ezekre a feltételezéseire semmilyen konkrét bizonyí
tékkal nem szolgál. Viszont szovjet forrásokból kiderült, hogy a Malenkov vezette delegáció 
javaslatára választotta ki Kádár és Münnich elsőként Dudást és Szabó Jánost, mint olyan sze
mélyeket, akik gyorsan hadbíróság elé állíthatók.9 Ugyancsak hangzatos, de cáfolható az a ki
jelentés, hogy minden későbbi vádlott sorsa 1956. november 19-én, Dudás József és Szabó 
bácsi letartóztatásával eldőlt. (57. o.)

A periratok alapján történő feldolgozás korlátozott lehetőségeit bizonyítja az is, hogy több 
fontos, már feltárt mozzanat kimarad mind Dudás József, mind Szabó bácsi tevékenységéből. 
Dudásnál egyáltalán nincs megemlítve, hogy fegyvereseit nem akarta alárendelni a Nemzet
őrségnek, ezért 1956. november 3-án a Forradalmi Karhatalmi Bizottság ülésén a felkelőcso
portok vezetői megtagadták vele a további együttműködést.

Egyáltalán nem esik szó arról, hogy Szabó bácsi csoportja 35-40 AVH-st és pártvezetőt 
vett őrizetbe (köztük Marosán Györgyöt).

Jobbágyi Gábor Szabó bácsi önvallomása alapján a Maros utcai laktanya „békés elfogla
lásáról”  ír, és 1956. november 1-re vagy 2-ra datálja (40. o.), holott valójában az 1956. októ
ber 30-i fegyveres megszállásról van szó.

A szerző szerint ismeretlen Szabó bácsi és Dudás József kivégzésének időpontja (36. o.), 
pedig eléggé köztudott, hogy 1957. február 19-én végezték ki őket (viszont holttestüket a 
rendszerváltás után sem találták meg10).

A következő tanulmány ,,Ez itt a vértanúk vére”  címmel Földes Gábor és társai perét dol
gozza fel. (73-11. o.) Érdemes lett volna alaposan elemezni, hogy a „mosonmagyaróvári nép
ítélet”  perében elítélteket milyen szempontok szerint válogathatták egy perbe, amikor Földes 
Gábor, Tihanyi Árpád és Gulyás Lajos kifejezetten a rend helyreállítására, a további vérontás 
megakadályozására mentek Mosonmagyaróvárra a sortűz hírének hallatára. A tanulmány nem 
foglalkozik Szigethy Attila győri helytállásával sem, aki a vizsgálati eljárás során öngyilkos

9 Baló A. Péter: Dudás József élete és tevékenysége. Kronológiai vázlat. In Évkönyv II. 1993. Budapest, 1993, 

1956-os Intézet. 227. o.
10 Uo. 230. o.
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lett.11 Ugyancsak hangsúlyozni kellett volna Földes Gábor győri tevékenységét a forradalom 
alatt és után.

A szerző nagyon nehezen tud megbarátkozni azzal, hogy a vádlottak némelyike pártellen
zéki volt. Az ilyen esetekben hajlamos könnyen és gyorsan megítélni az egyes eseményeket. 
A szerző szerint Földes Gábor, a győri Nemzeti Tanács értelmiségi tanácsának vezetője azért 
mondott le 1956. október 28-án, mert „töretlen kommunista nézetei miatt egyre többen köve
telték a lemondását...”  (85. o.) Ez ennél sokkal összetettebb eseménysor következménye le
hetett. Szakolczai Attila tanulmánya alapján értelmezve a történteket: 1956. október 28-án 
tüntetés zajlott a Városháza előtt Győrben. A tömeg ellenkormány felállítását, felfegyverzett 
fiatalok Budapestre küldését követelte, valamint azt, hogy küldjék el a kommunistákat a 
Nemzeti Tanácstól. Szigethy Attila minden eszközzel meg akarta akadályozni az ellenkormány 
felállítását es a fiatalok harcba küldését, ezért a tüntetők leszerelése érdekében — többek kö
zött -  hozzájárult ahhoz, hogy Földes Gábor lemondjon. 1956. november 3-án, a helyzet kon
szolidálódásával visszahívta a Nemzeti Tanácsba Földest.12

A következő tanulmány A „pesti srácok”  büntetőügye (Mansfeld Péter és társai elítélteté- 
se). Fontos, hogy a szerző ráirányítja az olvasó figyelmét arra, hogy Mansfeld Péter halálra íté
lésében csak közvetve játszott szerepet részvétele a forradalomban (Szabó bácsi csoportjában 
gépkocsi-összekötő volt, november 5-én Piros László villájából társaival fegyvereket lopott).13

Mansfeld Péterből a szerző ártatlan, megtévedt fiatal hőst akar faragni, és ennek megfe
lelően koncepciózusán dolgozza fel a periratot. Kimarad a kötetből, hogy Mansfeldet 1958 
januárjában, tehát még a legsúlyosabb cselekmény elkövetése előtt kisebb lopások miatt egy 
év börtönre ítélték, de három évre felfüggesztették a büntetés végrehajtását.14 Csoportjának 
legsúlyosabb cselekménye az volt, hogy 1958. február 17-én elrabolták az osztrák követség 
előtt posztoló rendőrt, lefegyverezték, majd szabadon engedték. A szerzőnek erre is van ma
gyarázata: szerinte valamilyen külső személy „beugratta”  őket a cselekmény elkövetésébe: 
„nem zárhatjuk ki azt a lehetőséget, hogy a cselekmények előtt Mansfeld Péter szoros kap
csolatba került egy személlyel, aki elnyerte a bizalmát és beszámolt neki az elrejtett fegyve
rekről. Ez a személy adott ötletet a csoport szervezéséhez és a cselekmény elkövetéséhez” . 
(122. o.) Ezt azonban semmilyen bizonyítékkal nem tudja alátámasztani. Egyedül azt hang
súlyozza, hogy a rendőrség rendkívül gyorsan elfogta őket a rendőr elrablása után. Mansfeld 
személyisége sokkal összetettebbnek tűnik, ezért nem valószínű, hogy mindent egy harma
dik személy rábeszélésére tett volna. Eörsi László véleménye szerint: „Korántsem volt gáncs 
nélküli szabadsághős; homályos célokért nem mindig tiszta eszközöket felhasználó, meggon
dolatlan, vakmerőségig bátor »pesti srác« volt, akinek »átnevelhetőségében« nem bíztak a 
hatóságok” .15

A feg yelm et nem kérek”  (Szirmai Ottó, Angyal István és társai elítéltetése) című tanul
mány (149—195. o.) megírásakor lehetett volna igazán kihasználni, hogy Angyal István szere
pének van a legrészletesebb szakirodalma a forradalomban fegyveresen harcolók közül.16

11 A győri eseményekre vonatkozóan lásd Győr 1956. 1-2. köt. Győr, 1996. Felelős szerk. Bana József. Lásd ebben 
különösen Szakolczai Atlila bevezető tanulmányát: A győri 1956. 3—55. o.

12 Győr 1956. 1. köt. Cyór, 1996. Szakolczai Attila: A győri 1956. 32—33. o.
13 Mansfeld Péterre vonatkozóan lásd még: Eörsi László: Egy pesti srác. Magyar Hírlap, 1996. december 12. 7. o.
14 Eörsi László: Irgalmatlanul. Filmkritika. In Évkönyv HL 1994. Budapest, 1956-os Intézet, 1995. 379. o.
15 Uo. 381. o.

16 Részletes bibliográfiái lásd Kézikönyv II. 51. o., 94. o., 125. o., 262. o.; 1996 óta megjelent: Eörsi László: Fe
rencváros, 1956. 45—139. o.
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Ha a szerző szigorúan ragaszkodik a perirat történetének feldolgozásához, akkor érdemes lett 
volna azt az elemzését továbbfolytatnia, hogy a három egymástól teljesen független csoportból egy 
perbe zsúfolt tizenhét vádlott többi társának sorsa, akiket más perekben ítéltek el, és azok az el
járások mennyiben különböztek ettől a pertől, illetve milyen közös vonásaik vannak.^

Angyal István elfogását a véletlennek tulajdonítja (162. o.), ennek azonban ellentmonda
nak Eörsi László kutatási eredményei: Angyal István 1957. november 16-án súlyos betegen 
feküdt a Péterfy kórház második emeletén, amikor meghallotta, hogy a karhatalmisták razzi- 
áznak az épületben. Ekkor, hallván a zajt, lesietett, és tiltakozott a rendőri önkény ellen, így 
a karhatalmisták őt is magukkal vitték.17 18

Angyal István kommunista felfogásával nem tud mit kezdeni a szerző. Ezért azt bizonygat
ja, hogy Angyal Istvánt „a legnagyobb szintekről menteni akarták” . (163. o.) Erre semmi bi
zonyíték nincs. Ezen kívül megjegyzi, hogy Angyal István „tiszta kommunizmusa19 valószí
nűleg soha semmilyen baloldali irányzatnak nem lett volna elfogadható” . (165. o.) Az árnyal
tabb kép kialakításához idézném Angyal István barátjának, Lukácsy Andrásnak a gondolatait: 
„Mai szemmel lehet azt mondani, hogy a Tűzoltó utcai parancsnok naiv volt, és nem ismerte 
fel a történelem valóságos erőviszonyait. De akkor, abban az időben — ha következetesek aka
runk lenni — még sok-sok százezer tiszta hitű emberre kell azt mondanunk, hogy naiv volt és 
szűklátókörűségének áldozata... Azt nem tudom, hol végződik a tiszta hit, és hol kezdődik a 
kételkedés... Annyit tudok csak, hogy Angyal István megtestesítője volt egy típusnak, amely 
erkölcsi okokból nem engedett a szép és délibábos eszmékből, és aki nem tagsági igazolvá
nya szerint, de homo morálisként volt kommunista, s valóban az eszme megtisztításáért szállt 
síkra 1956-ban” .20

A könyv utolsó tanulmánya a Köztársaság térrel kapcsolatos egyik per — Fáncsik György 
és társai pere -  történetét dolgozza fel. (195-235. o.) A szerző kísérletet tesz annak megálla
pítására, hogy a Köztársaság téri népítélettel kapcsolatban mely perekben hány halálos ítélet 
született. Több esetben „bizonytalan számú halálos ítéletről”  ír (198. o.), pedig elég lett vol
na felütni az 1956 Kézikönyve III. kötetét ahhoz, hogy több kérdésére választ kapjon.21

Mivel a szerző forrásként csak a periratot használta, arra a téves következtetésre jutott, 
hogy Fáncsik György elkerülhette volna a halálos ítéletet, ha ügyészi kihallgatásán nem em
líti, hogy a Köztársaság téren megmentette egy ÁVH-s életét. (201. o.) A tanulmányból telje
sen kimarad, hogy Fáncsik György a Kisfaludy utcai felkelocsoport parancsnoka volt. A szer
ző a csoportot „különleges csoportnak”  nevezi, amelynek tevékenységéről „különösebb adat 
nincs” . (201. o.) Pedig a csoport tagjai ÁVH-sokat állítottak elő, házkutatásokat tartottak, okt. 
30-án részt vettek a Corvin közi parancsnokság alá tartozó csoportok értekezletén, majd a 
Köztársaság téri pártház ostromában.22

17 Tévedések a tanulmányban: A VII. rendű vádlott helyesen: Sarlós Miklós (151. o.), ezenkívül kimaradt a pervád- 
lottainak felsorolásából a XIV rendű vádlott, Rajna Tibor. (151. o.) Angyal István saját kezű vallomása 1991-ben 
jeleni meg és nem 1994-ben. (191. o.) Angyal István neve elírva a 28. oldalon.

18 Eörsi László: Ferencváros, 1956. 119. o.
19 A tiszta kommunizmus kifejezés idézőjelben az eredeti szövegben.
20 Lukácsy András: A kérlelhetetlen. Magyar Hírlap, 1998. október 24. 12. o.
21 1956 Kézikönyve III. Megtorlás és emlékezés. Főszerk. Hegedűs B. András. Budapest, 1996, 1956-os Intézet 

(A továbbiakban Kézikönyv III.) 198., 199. és 221. o. Havríla Béláné Slicker Katalint Wiltner Mária es társai 
ügyében másodrendű vádlottként ítélték halálra. Fontos hozzátenni, hogy a Köztársaság téri eseményekben való 

részvételük nem minden esetben tisztázott.
22 Kézikönyv III. 184. o.
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A konkrét perek elemzésénél ez a könyv bebizonyította, hogy a forradalom eseményeit 
csak a perek elemzésével nem lehet sokoldalúan ábrázolni. Elengedhetetlen a periratokon kí
vül más források feltárása, feldolgozása.

Lényegében Jobbágyi Gáboréhoz hasonló célkitűzéssel indít Kahler Frigyes könyve is, 
melynek célja — Horváth Balázs bevezetője szerint -  szintén a példaképállítás: Bmsznyai Ár
pád, 1956 után kivégzett klasszika-filológia tanár perének teljes alaposságú, anyagi és eljá- 
rásjogi szempontú feldolgozása. A könyv egy per teljes terjedelmű feldolgozása, körülbelül 
tízszeres terjedelemben (Jobbágyi Gábor egy perről körülbelül 40 oldalas tanulmányt írt, ad
dig itt maga a könyv a bevezető tanulmánnyal együtt 411 oldal).

A perirat értelmezésének módszere hasonló Jobbágyi Gáboréhoz annyiban, hogy a könyv 
a perrel kapcsolatos összes irat jegyzékének leközlése után (15-36. o.) az 1956 utáni meg- 
torlási eljárásokról írt bevezető tanulmánnyal folytatódik A megtorlás koordinátái címen 
(37-98. o.), majd a második részben a Brusznyai-perben keletkezett összes perirat elemzése 
következik elsősorban büntető-eljárásjogi szempontból, másrészt eseményrekonstrukciós cél
lal. A második részt rögtön a negyedik rész követi (valószínűleg elírás), ahol Kahler Frigyes 
a Brusznyai-pert „az utókor mérlegén”  értékeli. (407-411. o.)

A szerző a könyvben lábjegyzetekben közöl életrajzokat a perrel bármilyen összefüggés
ben kapcsolatba hozható személyekről. Ez az alapos munka megkönnyíti az olvasó dolgát. Fe
lesleges viszont újraközölni Kádár János (37. o.), Rákosi Mátyás (41. o.), Münnich Ferenc és 
Marosán György (44. o.) életrajzát.

A megtorlás koordinátái című bevezető tanulmányban Kahler Frigyes az 1956 utáni meg- 
torlási eljárásokat elemzi. „A  megtorlás első hulláma már a munkástanácsok hivatalos felosz
latása (1957. november 17.) előtt megindult”  — írja. (41. o.) A munkástanácsok szerepének 
vizsgálatánál nem a hivatalos feloszlatásuk a perdöntő dátum. Az 1957. évi 63. törvényerejű 
rendelet a munkástanácsok feloszlatásáról gyakorlatilag már a forradalomban kiharcolt jog
köreit regen elvesztett munkastanacsok „halálát”  jogszabályban rögzítette. A munkástaná
csok meghatározó szerepe elsősorban 1956. december 9-ével, a Nagybudapesti Központi 
Munkastanacs feloszlatásával, másodsorban a Csepel Vas- és Fémművek Központi Munkás
tanácsának 1957. január 8-i lemondásával veget ért. Bár munkástanácsok ezután is működtek 
a gyárakban, de a szakszervezet a népszerűtlen feladatokat (munkaverseny, teljesítménybér 
visszaállítása) velük igyekezett végeztetni. A munkás-önigazgatás szervei eredeti funkcióju
kat különben sem tudták volna már betölteni, hiszen vezetőik 1956 decembere (Nagy
budapesti Központi Munkastanacs), illetve 1957 februárja (Csepel) óta börtönben voltak. Az 
1957. évi 63. tvr. megjelenése után egy hónappal pedig megszületett a vádirat a Nagybuda
pesti Központi Munkástanács ügyében.

Az 1957. január 11-i, a Csepel Vas- és Fémművekben lezajlott tüntetés kapcsán a szerző 
„utolsó nagy sortűzről”  ír. (42. o.) Itt, nézetem szerint, nem sortűz volt. 1957. január 11-én 
10 órakor a Csepel Vas- és Fémművek dolgozói felvonultak a Nagyiroda elé, hogy Hegyi 
György és Komjáthy László igazgatókat kivezessék a gyárból.

Ugyanezen a napon jelent meg a Csepel Vas- és Fémművek munkástanácsainak lemon
dásáról szóló közlemény a lapokban. A gyülekező tömeg hírére karhatalmistákat vezényeltek 
ki. A tömeg több katona fegyverét elvette és összetörte. A fegyvereket -  a Történeti Hivatal
ban őrzött jelentés szerint — a „Nagyiroda előtt levő munkaversenytáblára tűzdelték fel dara
bokra törve . Az emberek be akartak nyomulni a Nagyirodába, hogy az igazgatókat kivezes
sek, de az itt szolgalatot teljesítő rendőr kezében dulakodás közben elsült a fegyver. A löve
dék visszacsapódott a plafonról, és G. Nagy Imre motorkerékpár-gyári munkást érte, aki a 
helyszínen meghalt.23
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Kahler Frigyes Jobbágyi Gábor sok nyitva maradt kérdését válaszolja meg. Bevezető ta
nulmányában elvégzi azt az összegzést, amely elengedhetetlen a Jobbágyi Gábor könyvében 
elemzett perek mechanizmusának megértéséhez. Részletes adatokat ismertet a megtorlási el
járásokban részt vevő bírók jogi végzettségére vonatkozóan. Ezenkívül összefoglalóan ír a 
megtorlás büntetőeljárási rendszerének kiépítéséről, a rögtönítélő bíráskodás bevezetéséről, 
az elítéltek társadalmi összetételéről, az ítélkezési gyakorlat sajátosságairól, a megtorlást 
meghatározó törvényi keretekről,^ a bevezető tanulmány utolsó részében pedig azt tárgyalja, 
hogy a Brusznyai-perben mely hatályos büntetőjogi normákat sertettek meg az eljárás és az 
ítélethozatal során. Nem tartom szerencsésnek az eljárások összevetését az 1849-es eljárá
sokkal (93. o.) a teljesen eltérő államberendezkedés, ítélkezési gyakorlat és a történelmi szi
tuáció miatt.

A könyv második része a Brusznyai-per részletes elemzése, teljes mértékben követve az 
iratok sorrendjét. Célja az eljárás belső törvényszerűségeinek, logikájának feltárása. Jó meg
oldás, hogy a szerző a korabeli, hatályos normákat szembesíti az eljárás során valójában ér
vényesülő szabályokkal, amelyeket gyakran a büntetőjogi és büntető-eljárásjogi normákban 
nem lehet megtalálni (ezekről ír a bevezető tanulmányban). Részletesen leírja minden egyes 
terheltté nyilvánított életrajzát, amelyet az érintettek maguk ismertettek a nyomozó hatóság
gal. Felhívnám a figyelmet e fonáscsoport értékességére. Az 1956 utáni megtorlási eljárások
ban elítélt, nem híres politikai szereplőkre vonatkozóan gyakran ezek az egyetlen fennmaradt 
írásos, önéletrajzi jellegű megnyilatkozások, amelyekben sokszor részletesen kitérnek 1956 
előtti életük főbb eseményeire. Ez különösen jellemző azokban az esetekben, amikor többször 
is ismertetniük kell megtett életútjukat. Az önvallomások, kiszűrve belőlük a korszakra külö
nösen jellemző frazeológiát (például származási besorolás), fontos, máshol fel nem lelhető tár
sadalomtörténeti forrásként hasznosíthatók. Viszont ez a forráscsoport korlátozott annyiban, 
hogy csak azt tartalmazza, amit a kihallgatott leírt, vagy amit a kérdésekre válaszolt. Ezért, 
ha lehet, érdemes szembesíteni a korból fennmaradt más forrásokkal is. Kahler könyvének fő 
korlátja az, hogy túlnyomórészt a periratokra támaszkodik, s így egyes szereplőkről csakis 
annyit tudunk meg, amennyi a periratokból kiderül. Csak egyes esetekben használ fel más le
véltári forrásokat. A forradalmi eseménytörténet rekonstrukciós kísérletét korlátozza a nyomo
zóhatóság kérdései alapján kifejtett eseménytörténet. így ismételten az válik hangsúlyossá, 
ami a nyomozóhatóság számára fontos volt.

Feleslegesnek tartom a visszatérő kérdésekre adott ugyanolyan válaszok ismertetését. Sem 
új információval nem szolgál, sem a nyomozási eljárással kapcsolatos új összefüggést nem tár 
fel. (Például 142. o.)

A peranyag feldolgozásában a szerző új megközelítési módszerrel él, azt próbálja elemez
ni, hogy Brusznyai Árpád válaszai mennyiben származnak tőle személy szerint, illetve meny
nyiben kényszerítették ki azokat. (Kombinált válaszként értékeli, ha az első fele származha
tott szerinte Brusznyaitól, de a második fele a nyomozóhatóság által kikényszerített.) (155. o.) 
Az elemzési módszer eredményességével kapcsolatban kétségeim merültek fel, mert Kahler 
Frigyes, akárcsak Jobbágyi Gábor; egyszerűen nem tudja elfogadni, ha az eljárás során a ter
heltek védekezésükben a kor frazeológiáját használva válaszolnak. (Proletárdiktatúra, osz- 23 24

23 Történeti Hivatal V-141 774/1. Jelentés 1957. január 11. Lásd még Ötvenhatról nyolcvanhatban. Szerk. Hege
dűs B. András. Budapest, 1992, 1956-os Intézet. 280. o. „Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni!”  Budapest, 
1993,1956-os Intézel. Szerk. Kozák Gyula, Körösi Zsuzsanna és Molnár Adnenne. Interjú Bácsi Józseffel, a Cse- 
pel Vas- és Fémművek Központi Munkástanácsának elnökhelyettesével. 70. o.

24 1945: VII. le., 1946: VII. le., 2560/1949. (III. 19.) Korm. sz. rendelet, 1957. évi 34. tvn
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tályharc stb. kifejezések.) Ezek a válaszok a szerző szerint már nem hangozhattak önként, ha
nem csak kikényszerítve. Pedig figyelve a korra jellemző megfogalmazás mögött feltáruló tar
talomra, az önkéntesség már egyáltalán nem elképzelhetetlen. Ez a megközelítési módszer 
sajnos sokat ront a feldolgozás minőségén, az összefüggések mélyebb megértését rontja a kor
szituációba való beleélés hiánya. Pedig maga Kahler Frigyes jegyzi meg a könyv utolsó részé
ben: „Tudja a történész: valójában törtenelmietlen egy múltbeli eseményt az utókor megvál
tozott világához mérni.”  (407. o.)

Brusznyai kihallgatása után a szerző a tanúvallomásokat ismerteti teljes részletességében, 
majd a szembesítési jegyzőkönyvek tartalmát. Ezután sorban következnek a vádlottak vizsgá
lati anyagai és a rájuk vonatkozó tanúvallomások a későbbi másodrendű vádlottól kezdve a ti
zenkettedik rendű vádlottig bezárólag. Meggondolandó, hogy érdemes-e ilyen részletességgel 
közölni ezeket az anyagokat akkor is, amikor sem az eljárásra, sem a szereplőkre vonatkozóan 
semmilyen új információval nem szolgainak. (Brusznyai Árpád újabb vallomásával kapcsolat
ban írja Kahler Frigyes: „A  vallomás újat -  sem a védelmi tervről, sem a fegyverek kiosztá
sáról nem tartalmaz.”  (215. o.) Brusznyai hol tanárként, hol „letartóztatott” 25 titulussal sze
repel, a későbbi tizedrendű vádlott Maczkó Miklós hol segédmunkás (240. o.), hol terhelt 
(271. o.). Ez az eljárás megnehezíti a szereplők azonosítását az olvasó számára. Ezután a szer
ző ismerteti a terheltekről készített környezettanulmányokat, majd a nyomozást lezáró határo
zatot, végül az ügyészi kihallgatásokat. Ezt követi a vádirat részletes ismertetése, majd az el
sőfokú tárgyalás, az elsőfokú ítélet és a jogorvoslatok: az ügyészi fellebbezési óvás, a védők 
fellebbezései. Ezután a másodfokú budapesti tárgyalást megelőző iratok, így Pap János sú
lyosbításért „fellebbező” levele a Legfelsőbb Bíróság elnökének Brusznyai életfogytiglani íté
letének halálos ítéletté változtatásáért. Ezt követi a másodfokú tárgyalás, az utolsó szó jogán 
elmondottak (különösen erdekes Brusznyaié), majd az ítélet-végrehajtás jegyzőkönyve és a 
semmisségi eljárás. A könyv negyedik részében a Brusznyai-pert „az utókor mérlegén”  érté
keli. Itt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és az Emberi Jogok Európai Egyezmé
nyében „testet öltött normákat”  (407. o.) elemzi abból a szempontból, hogy melyek nem 
érvényesültek a per folyamán. Brusznyai Árpád személyiségének értékelésénél talán nem 
kellett volna Vörösmartyt és Jókait is idézni egymás után. Az egymásra torlódó és egyébként 
is felesleges idézetek nem érzékeltetik eléggé Brusznyai személyiségének magasztosságát. Az 
olvasó hiányolhatja a könyvből a tartalomjegyzéket és a személynévmutatót is.

Kahler Frigyes a saját maga választotta feladatnak teljes mélységében eleget tett: a per
irat keletkezéstörténetét feldolgozta, összevetette az akkor hatályos büntetőjogi és büntető-el
járásjogi normákkal. Rávilágított arra, hogy az eljárás folyamán mit és hogyan nem tartottak 
be. A könyv hiányosságai magának a módszernek a megválasztásából adódnak. A szereplők 
cselekedeteinek okai Brusznyai Árpádén kívül nem derülnek ki. Érdekes lett volna részlete
sebben elemezni például Kána Lőrinc vezérőrnagy szerepét, akivel a forradalom alatt 
Brusznyai Árpád tárgyalt a Honvédelmi Minisztériumban (132. o.), és a per folyamán tanú- 
vallomást tett erről a találkozásról, hiszen életéről és benne a forradalom eseményeiről rész
letes életútinterjú áll rendelkezésünkre.26

25 Idézőjel az eredetiben is.

26 Csalog Zsolt: A mosónő fia. In ugyanő Egy téglát én is letettem. Budapest, 1989, Szépirodalmi. 133-367. o.; Itt 
Fáber István álnéven szerepel. A két személy azonosságára Bognár Szabolcs hívta fel a figyelmemet.
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